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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 19 JULIJ 1871 
 
+ Smilde, 17 Julij. Naauwelijks was de vermoedelijke dader van de bij J. Haveman gestolen rogge en 

aardappelen tengevolge de ijverige bemoeijingen van onze veldwachters Klaasen en Kalbfleisch 

bekend, of bij T. Boonstra te Hoogersmilde werd in den nacht van 14 en 15 Julij jl. ingebroken en 

ongeveer een kwart mud gemalen boekweit ontvreemd. Hiervan werd aangifte gedaan en is door 

bovengenoemde veldwachters nogmaals onderzoek gedaan bij den welbekenden H. Pot, tengevolge 

waarvan door hen onder de vuurplaat een zak met gemalen boekweitenmeel alsmede gedeelten der 

ontvreemde zak gevonden zijn, terwijl in de schuur een vaatje met boekweitendoppen is ontdekt. 

Naar aanleiding van deze ontdekking is Pot gearresteerd en naar Assen overgebragt, waar wij hopen 

dat hem het wel verdiende loon in ruime mate zal worden toegewezen. Het is in deze zaak zeer 

opmerkelijk, dat P. bij een onbezoldigden rijksveldwachter heeft ingebroken, die onmidddelijk naast 

een andere onbezoldigden rijksveldwachter woont. 

INGEZONDEN STUKKEN 

Mijnheer de Redacteur! 

Ik heb opgemerkt, dat ik niet meer vragen mag, anders had ik al door middel van uw geëerd blad aan 

de heeren G. Klaasen en H. Kalbfleisch een weinig geduld gevraagd met mijn antwoord, daar ik dan 

soms meer vliegen in ééne klap kon slaan. 

Smilde, 16 Julij 1871          X. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 20 JULIJ 1871 
 

Uitslag van Gemeenteraadsverkiezingen 

(De achter de plaatsnamen voorkomende cijfers wijzen het aantal kiezers aan volgens het laatst prov. 

verslag.) 

Smilde (232). Ingeleverd 120 stembriefjes, van onwaarde 1, meerderheid 60. Herkozen de hh. N.E. 

Servatius, met 81, en P. Wessemius, met 71 stemmen. Herstemming tusschen de hh. J.H. Wind, die 

56, en Corn. H. de Jonge die 30 stemmen kreeg. 

Nog bekwamen stemmen de volgende heeren: J.P. Hatzman 15, Mr. A. de Ruijter de Wildt 10, C. de 

Jonge 9, Jan W. de Vries 6, J.H. Kijmmell 4, J.W. de Vries, A. Spier, A. Boxem en A. Roozeboom 

ieder 3, H.P. Sickens, P. Datema, en G. de Jonge ieder 2, Jan de Vries, H. Prins, R. Roos, M. 

Fernhout, W. de Vries Pz., E.A. Polak, W.O. Servatius, E. de Vries, Jacob Eleveld en Hatzmann ieder 

één stem. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 25 JULIJ 1871 
 
+ Smilde, 23 Julij. Heden eene week geleden, werd alhier een jongen, die in het bosch aardbeziën 

plukte, door een adder gebeten. Hand en arm zwollen dadelijk verschrikkelijk op, terwijl de jongen 

een ondragelijke pijn leed. Gelukkig, dat men zoo spoedig mogelijk hulp geneeskundige inriep, 

anders zou dit ongeval meer dan waarschijnlijk een doodelijken afloop hebben gehad. Naar men 

verneemt, ofschoon door sommige reeds dood gezegd, moet de jongen het gevaar te boven zijn. 

Herverpachting van het regt van tolheffing 

bij den tolboom, staande in de gemeente SMILDE, aan den kunstweg van daar langs de NORGERVAART, 

over NORG naar RODEN, bij enkele inschrijving, op 3 Augustus e.k. ten Gemeentehuize te Smilde, 

alwaar de voorwaarden van verpachting dagelijks, behalve des Zondags, ter lezing zullen 

voorliggen. 

Inlevering der inschrijvingsbiljetten uiterlijk ’s voormiddags te 11 uur; opening te 12 uur, op den dag 

der verpachting. 

Burgemeester en Wethouders te Smilde,  

De Burgemeester, A. DE RUIJTER DE WILDT. 

De Secretaris, H. BAKKER 


